
 

Okirat száma: 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a(z) 
Nagycenki Aranypatak Mini Bölcsőde megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A megszűnő költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Nagycenki Aranypatak Mini Bölcsőde 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 9485 Nagycenk, Szent Imre utca 2. 

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 839967 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15839967-2-08 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2019.augusztus 31. 

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.2.1. megnevezése: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 9485 Nagycenk, Gyár utca 2. 

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutódlással, egyesítéssel, beolvadással 

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata egy 
óvoda-bölcsődei költségvetési szervet kíván fenntartani, ezért a meglévő két intézményét 
egyesíti, a bölcsőde beolvad a Nagycenki Aranypatak Óvoda elnevezést viselő költségvetési 
szervbe. 

2.5. A jogutód költségvetési szerv  

 megnevezése székhelye 

1 Nagycenki Aranypatak Óvoda 9485 Nagycenk, Szent Imre utca 2. 

 

2.6. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: A 
megszűnő költségvetési szerv által ellátott valamennyi közfeladatot a jogutód 
költségvetési szerv látja el.    
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3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti 
rendelkezések 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: A 
megszűnő költségvetési szerv 2019. szeptember 1-jét követő időszakra áthúzódó 
kötelezettséget, valamint adósságot keletkeztető kötelezettséget nem vállalhat, 
100.000,- forintot meghaladó értékű beszerzést nem indíthat. 

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 
2019.augusztus 31. 

3.2. Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések:  

3.2.1. A megszűnő költségvetési szerv eszközeinek és forrásainak leltározásáról 
2019.augusztus 31 nappal a költségvetési szerv vezetője gondoskodik. 

3.2.2.  A megszűnő költségvetési szervben foglalkoztatottak tekintetében 2019. 
szeptember 1. napjától a jogutód költségvetési szervét illetik a munkáltatói jogok és 
terhelik a munkáltatói kötelezettségek. 

3.2.3. A megszűnő költségvetési szerv által használt ingó és ingatlan vagyon Nagycenk 
Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezi változatlanul, mely vagyont a 
megszűnő költségvetési szerv jogutód költségvetési szerve továbbra is 
használhatja. 

3.2.4. A megszűnő költségvetési szervbe beíratott bölcsődei nevelésben részesülők 
nevelését jogutód költségvetési szerve továbbra s biztosítja 

Kelt: Nagycenk, 2019. április 

P.H. 

               Csorba János polgármester 


